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Förvaltningsberättelse

 Styrelsen  för Insamlingsstiftelsen Chickas Minnesfond, 802480-4810, med säte i Kalmar, får härmed
 avge årsredovisning för räkenskapsåret 2017-12-17 - 2018-12-31.

Allmänt om verksamheten
 Ändamål
 Stiftelsen instiftades 2017 och verksamheten startade 2018. Stiftelsen ändamål är
 samla in medel i syfte att lämna ekonomiskt stöd samt rådgivning för djurskyddsinsater 
 till hjälp för huvudsakligen veterinär insatser åt familjedju i Sverige.

 Uppfyllelse av ändamålet
 Genom en stor donation av kontanta medel samt aktier har stiftelsen erhållit medel 
 för att kunna genomföra sitt ändamål.

 Hur uppnå målen
 Detta första år har huvudsakligen ägnats åt administrativa uppgifter och planering av verksamheten. 
 En tillfällig hemsida har tagits fram med information och ansökningshandlingar för bidrag. 
 I slutet av året har planering för en mer professionell hemsida tagit sin början. 
 En Facebooksida upprättades under namnet Insamlingsstiftelsen Chickas Minnesfond. 

 Ett samarbete har upprättats med Willy och Berit Heymans djurskyddsstiftelse.

 Vilket resultat har stiftelsen uppnått
 Under årets sista månader då verksamheten börjat komma igång, har det inkommit 13 ansökningar. 
 Åtta ansökningar avser katter och fem gällde hundar. En ansökan omfattade 25 katter, en annan 
 omfattade två hundar medan övriga gällde endast ett djur. I samtliga fall förutom ansökan på 25 
 katter har det varit djur som haft en ägare.

 Därutöver har det inkommit ett antal mailförfrågningar och förfrågningar via FB-sida, som inte
 har lett till formell ansökan. Stiftelsen har även haft en rådgivande funktion för oroliga ägare eller
 upphittare av djur men också gett stöd till personer som förlorat en älskad familjemedlem. 
 Råd har också getts till personer som hittat ett djur som tycks vara hemlöst.  Även information om 
 myndigheters handlägganing av upphittade respektive bortsprungna djur, har getts. 
 Hemsida och FB-sida har med djurägares tillstånd, uppdaterats med bilder och bildtexter på vissa 
 djur som fått hjälp.

 Analys av resultat i förhållande till uppsatta mål och vilka effekter det fått
 Genom hemsidans tillkomst har ett antal personer hittat information om stiftelsen och ansökt
 om medel till veterinärvård och därmed har ett antal sjuka och skadade fått hjälp, som de 
 kanske inte hade fått i den omfattningen om stiftelsen ej funnts.

Mottagande organisationer
 Barkaby Djurakut, Veterinärvård  5 025 kr
 Veterinären Nära Dig, Veterinärvård 1 000 kr
 Blå Stjärnans djursjukhus, Veterinärvård 4 000 kr
 Mjönäs Djurklinink, Veterinärvård 4 054,50 kr
 Veterinärgruppen Tygelsjö AB Veterinärvård 3 000 kr
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Utveckling av stiftelsens verksamhet, resultat och ställning Belopp i Tkr
 2017-12-17-    
 2018-12-31    
Verksamhetsintäkter 534
Verksamhetsresultat 493
Balansomslutning 493
Soliditet % 100
Definitioner: se 5

Eget kapital
 Bundet Fritt eget
  kapital kapital
Disposition enl årsstämmobeslut

Årets resultat 493 185

Vid årets slut 493 185
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Resultaträkning
Belopp i kr Not 2017-12-17-

2018-12-31

Gåvor 2 533 922

Summa verksamhetsintäkter 533 922

Ändamålskostnader -22 544
Insamlingskostnader -5 003
Administration- och förvaltningskostnader -13 190

Verksamhetsresultat          493 185

Resultat från finansiella poster

Resultat efter finansiella poster 493 185

Resultat före skatt 493 185

Årets resultat 493 185
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Balansräkning
Belopp i kr Not 2018-12-31

TILLGÅNGAR

Anläggningstillgångar

Finansiella anläggningstillgångar
Andra långfristiga värdepappersinnehav 4 105 650

105 650

Summa anläggningstillgångar 105 650

Omsättningstillgångar

Kassa och bank 387 535

Summa omsättningstillgångar 387 535

SUMMA TILLGÅNGAR 493 185
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Balansräkning
Belopp i kr Not 2018-12-31

EGET KAPITAL OCH SKULDER

Eget kapital

Fritt eget kapital
Årets resultat 493 185

493 185

Summa eget kapital 493 185

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 493 185



Insamlingsstiftelsen Chickas Minnesfond  6(9)

802480-4810

Noter

Not 1  Redovisningsprinciper
 Belopp i kr om inget annat anges

Allmänna redovisningsprinciper
 Årsredovisningen har upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens
 allmänna råd BFNAR 2012:1 Årsredovisning och koncernredovisning (K3).

Värderingsprinciper m m
 Tillgångar, avsättningar och skulder har värderats utifrån anskaffningsvärden om inget annat anges
 nedan.

Finansiella tillgångar och skulder
 Finansiella tillgångar och skulder redovisas i enlighet med kapitel 11 (Finansiella instrument värderade
 utifrån anskaffningsvärdet) i BFNAR 2012:1.                                             
                                              
 Värdering av finansiella tillgångar     
 Finansiella tillgångar värderas vid första redovisningstillfället till anskaffningsvärde, inklusive
 eventuella transaktionsutgifter som är direkt hänförliga till förvärvet av tillgången.   

 Finansiella omsättningstillgångar värderas efter första redovisningstillfället till det lägsta av
 anskaffningsvärdet och nettoförsäljningsvärdet på balansdagen.   

 Kundfordringar och övriga fordringar som utgör omsättningstillgångar värderas individuellt till det
 belopp som beräknas inflyta. 

 Finansiella anläggningstillgångar värderas efter första redovisningstillfället till anskaffningsvärde
 med avdrag för eventuella nedskrivningar.

Intäkter
 Det inflöde av ekonomiska fördelar som företaget erhållit eller kommer att erhålla för egen räkning
 redovisas som intäkt. Intäkter värderas till verkliga värdet av det som erhållits eller kommer att
 erhållas, med avdrag för rabatter.

Gåvor och bidrag
 En transaktion i vilken organisationen tar emot en tillgång eller en tjänst som har ett värde utan att
 ge tillbaka motsvarande värde i utbyte är en gåva eller ett erhållet bidrag. Om tillgången eller 
 tjänsten erhålls därför att organisationen uppfyllt eller kommer att uppfylla vissa villkor och om 
 organisationen har en skyldighet att återbetala till motparten om villkoren inte uppfylls, är det ett 
 erhållet bidrag. Är det inget bidrag är det en gåva.

 Gåvor
 Gåvor redovisas som huvudregel som intäkt när de erhålls.

 En gåva som intäktsförts redovisas antingen som en tillgång eller en kostnad beroende på om 
 gåvan förbrukas direkt eller inte. Gåvor som organisationen avser att stadigvarande bruka i
 verksamheten redovisas som anläggningstillgångar. Övriga gåvor redovisas som
 omsättningstillgångar.

 Gåvor värderas som huvudregel till verkligt värde.

 I de fall organisationen lämnat en ersättning för att erhålla gåvan minskas gåvans värde med
 ersättningen.
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Verksamhetens kostnader        

 Verksamhetskostnader delas in i följande funktioner: ändamålskostnader, insamlingskostnader och
 Administration- och förvaltningskostnader

 Ändamålskostnader består av:
 Katt, veterinärvård
 Media, webb
 Tryck, papper, färg, porto
 Telefonkostnader
 Datorkostnader

 Insamlingskostnader består av:
 Personbilskostnader
 Gåvoomkostnader
 Deltagande mässor, marknader etc 
 Kontorshyra - Lokalomkostnader
 Tryck, papper, färg, porto 
 Telefonkostnader
 Datorkostnader

 Administration- och förvaltningskostnader består av:
 Styrelsekostnader
 Revision m.m.
 Bank- och plusgirokostnader
 Svensk Insamlingskontroll - kostnader

Not 2  Gåvor och bidrag

Gåvor och bidrag
 2017-12-17-
 2018-12-31
Gåvor som redovisats i resultaträkningen
Gåvor från privatpersoner 482 070
Gåvor från riktade insamlingar 500
Gåvor från samarbeten, organisationer 50 696
Gåvor från företag 656

Summa 533 922

Not 3   Anställda och personalkostnader
 Bolaget har ej haft några anställda under verksamhetsåret. Ersättningar till styrelsen har ej utgått.
 Under året har 2 personer arbetet ideellt för organisationen, framförallt med bokföringsuppgifter samt
 beviljande av ansökningar. Värdet av dessa ideella insatser har inte redovisats i resultaträkningen.

Not 4  Andra långfristiga värdepappersinnehav
 2018-12-31
Ackumulerade anskaffningsvärden:
-Tillkommande tillgångar 105 650

Redovisat värde vid årets slut 105 650
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Not 5  Nyckeltalsdefinitioner
Verksamhetsintäkter
Totala intäkter

Verksamhetsresultat
Reultat före finansiella poster

Balansomslutning
Totala tillgångar

Finansiella intäkter:
Poster i finansnettot som är hänförliga till tillgångar.

Soliditet:
(Totalt eget kapital) / Totala tillgångar.
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Underskrifter

 Kalmar

  

Siw Ågren Per Ågren
Styrelseordförande

Jill Jonsson Björn Dahlén

Min revisionsberättelse har lämnats

Håkan Fransson
Auktoriserad revisor
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